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A Odebrecht  Ambiental  unidade Cachoeiro de Itapemirim tem uma Política  Integrada de 
Saúde  e  Segurança  no  Trabalho,  Meio  Ambiente,  Qualidade  e  Ensaios,  embasada  nos 
seguintes princípios fundamentais: 

 Satisfação  do  CLIENTE,  servindo-o  com  ênfase  na  Qualidade,  na  Produtividade  e  na 
Responsabilidade Socioambiental.

 Confiança nos SERES HUMANOS, em sua capacidade e em seu desejo de evoluir. 

 Auto-desenvolvimento dos SERES HUMANOS e melhoria da Qualidade de Vida, sobretudo 
por meio da Educação pelo Trabalho, visando ao desenvolvimento da Organização.

 Melhoria  contínua  das  condições  ambientais  e  da  qualidade  de  vida  da  COMUNIDADE, 
através  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  e  seus  resíduos 
associados,  fundamentados  na  prevenção  da  poluição  e  no  princípio  do  desenvolvimento 
sustentável da região, em harmonia com os marcos legais e outros requisitos aplicáveis.

 Reinvestimento  dos Resultados para criação de novas Oportunidades de Trabalho e para 
garantir a SUSTENTABILIDADE.

 Melhoria  contínua  dos  resultados  com  ênfase  na  ação  preventiva  em  SAÚDE 
OCUPACIONAL,  SEGURANÇA  NO  TRABALHO,  MEIO  AMBIENTE  E  QUALIDADE  DOS 
PROCESSOS e no atendimento aos requisitos Legais Aplicáveis.

 Garantia da Qualidade dos  ENSAIOS realizados de acordo com os requisitos estabelecidos 
pela Norma ISO/IEC 17025.

 Aprimoramento das atividades da Empresa, através do estabelecimento de parcerias com 
FORNECEDORES de produtos e serviços, baseadas no compromisso, respeito e transparência.

 Retorno aos ACIONISTAS do capital investido e valorização do seu Patrimônio.

 Atuação  Descentralizada,  com  base  na  Delegação  plena  e  planejada  para  que  os 
EMPRESÁRIOS  E  PARCEIROS  DOS  EMPRESÁRIOS exerçam,  com  Liberdade  e 
Responsabilidade, os seus Programas de Ação.

 Parceria entre os INTEGRANTES que participam da Concepção e da Realização do trabalho, 
e dos Resultados gerados.   
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A  BRK  Ambiental  Cachoeiro  de  Itapemirim  tem  uma  Política  Integrada  de  Saúde  e 
Segurança  no  Trabalho,  Meio  Ambiente,  Qualidade  e  Ensaios,  embasada  nos  seguintes 
princípios fundamentais: 

 Satisfação  do  CLIENTE,  servindo-o  com  ênfase  na  Qualidade,  na  Produtividade  e  na 
Responsabilidade Socioambiental.

 Confiança nos SERES HUMANOS, em sua capacidade e em seu desejo de evoluir. 

 Auto-desenvolvimento dos SERES HUMANOS e melhoria da Qualidade de Vida, sobretudo 
por meio da Educação pelo Trabalho, visando ao desenvolvimento da Organização.

 Melhoria  contínua  das  condições ambientais  e  da qualidade de vida  da  COMUNIDADE, 
através  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  e  seus  resíduos 
associados, fundamentados na proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e 
no princípio do desenvolvimento sustentável da região, em harmonia com os marcos legais e 
outros requisitos aplicáveis.

 Reinvestimento dos Resultados para criação de novas Oportunidades de Trabalho e para 
garantir a SUSTENTABILIDADE.

 Melhoria  contínua  dos  resultados  com  ênfase  na  ação  preventiva  em  SAÚDE 
OCUPACIONAL,  SEGURANÇA  NO  TRABALHO,  MEIO  AMBIENTE  E  QUALIDADE  DOS 
PROCESSOS e no atendimento aos requisitos Legais Aplicáveis.

 Garantia da Qualidade dos  ENSAIOS realizados de acordo com os requisitos estabelecidos 
pela Norma ISO/IEC 17025.

 Aprimoramento das atividades da Empresa, através do estabelecimento de parcerias com 
FORNECEDORES de produtos e serviços, baseadas no compromisso, respeito e transparência.

 Retorno aos ACIONISTAS do capital investido e valorização do seu Patrimônio.

 Atuação  Descentralizada,  com  base  na  Delegação  plena  e  planejada  para  que  os 
EMPRESÁRIOS  E  PARCEIROS  DOS  EMPRESÁRIOS exerçam,  com  Liberdade  e 
Responsabilidade, os seus Programas de Ação.

 Parceria  entre  os  FUNCIONÁRIOS que  participam  da  Concepção  e  da  Realização  do 
trabalho, e dos Resultados gerados.   

 MISSÃO:
Prestar atendimento de qualidade aos clientes dos sistemas de abastecimentos 

de água e esgotamento sanitário no município de Cachoeiro de Itapemirim.

VISÃO:
Ser a melhor prestadora de serviços de água e esgoto do Brasil.
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